Uchwała Nr XX/162/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego

na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.l, art. 230 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle
uchwala co następuje:

1
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego wraz z prognozą kwoty
długu na lata 2020 - 2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3
Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata
2020 - 2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 21.888.081,84 zł, w tym:

l)w 2021 roku do kwoty

6.724.745,00 zł,

2)w 2022 roku do kwoty 14.764.366,84 zł,
3)w 2023 roku do kwoty

398.970,00 zł.

5
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/217/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września
2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na
lata 2016-2027.

6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXX/162/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027
Wyszczególnienie
1.
f.t.
1.1.1.

Dochody ogółem

Dochody bieżące, z tego:
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
1.1.2.
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych
z subwencji ogólnej
1.1.3.
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
1.1.4.
1.1.5.
pozostałe dochody bieżące, w tym;
z podatku od nieruchomości
1.1.5.1.
1.2.
Dochody majątkowo, w tym:
1.2.1.
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
1.2.2.
na inwestycje
2. Wydatki ogółem
2.1
Wydatki bieżące, w tym:
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.1.1.
z tytułu poręczeń i gwarancij, w tym:
2.1.2
2.1.2.1.
gwarancje i poręczenia
podlegające wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań, o którym mowa
w art. 243 ustawy
lwydatki na obsługę długu, w tym:
2.1.3.
2.1.3.1
odsetki i dyskonto podlegające
wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,
o którym mowa w art. 243 ustawy,
w terminie nie dłuższym niż 90 dni
po zakończeniu programu, projektu
lub zadania i otrzymaniu refundacji
z tych środków (bez odsetek i dyskonta
od zobowiązań na wkład krajowy)
2.1.3.2.
odsetki i dyskonto podlegające
wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,
o którym mowa w art. 243 ustawy,
z tytułu zobowiązań zaciągniętych
na wkład krajowy
2.2.
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1
2.2.1.
ustawy, w tym:
2.2.1.1.
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3. Wynik budżetu
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na
3.1.
spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
4. Przychc dy budżetu
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:
4.1.
I na pokrycie defic ytu budżetu
4.1.1.
4.2.
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:

2019 rok
przew.wyk.

2020 rok

137 856 889,39

127 496 361,00

128 129 300,00

136 614 366,84

128 248 970,00

127 850 000,00

127 850 000,00

127 850 000,00

127 850 000,00

124 170 730,39

127 203 561,00

127929 300,00

128 991100,00

127 850 000,00

127 650 000,00

127 650 000,00

127 850 000,00

127 650 000,00

19 593 903,00
550 000,00

19 557 454,00
550 000,00

19 800 000,00
550 000,00

19 800 000,00
550 000,00

19 800 000,00
550 000,00

19 800 000,00
550 000,00

19 800 000,00
550 000,00

19 800 000,00
550 000,00

19 800 000,00
550 000,00

62 589 014,00
27 923 838,39
13 513 975,00

73 284 144,00
19 821 200,00
13 990 763,00

74 000 000,00
19 479 300,00
14100 000,00

74 000 000,00
20 441 100,00
14 100 000,00

74 000 000,00
19 200 000,00
14 100 000,00

74 000 000,00
19 200 000,00
14 100 000,00

74 000 000,00
19 200 000,00
14 100 000,00

74 000 000,00
19 200 000,00
14 100 000,00

74 000 000,00
19 200 000,00
14 100 000,00

13 686 159,00
244 831,00

292 800,00
202 800,00

200 000,00
200 000,00

7 723 266,84
200 000,00

598 970,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

13 441 328,00
143 651 889,39
115 778 634,39
69 052 298,79

90 000,00
132 831 361,00
117 440 762,00
75 447 176,00
-

122 729 300,00
114 579 300,00
76 000 000,00

7 523 266,84
131214 366,64
115 541 100,00
76 000 000,00

398 970,00
122 846 970,00
114 300 000,00
76 000 000,00

122 450 000,00
114 300 000,00
76 000 000,00
-

122 450 000,00
114 300 000,00
76 000 000,00
-

122 450 000,00
114 300 000,00
76 000 000,00
-

122 350 000,00
114 300 000,00
76 000 000,00
-

2 320 000,00

-

-

Progneza
2021 rok

•
1 860 000,00

-

2022 rok

•
1 895 000,00

-

1 625 000.00

-

2023 rok

1 355 000,00

-

2026 rok

2025 rok

2024 rok

•
1 085 000,00

-

815 000,00

-

•
545 000,00

-

2027 rok

275 000,00

-

-

-

27 873 355.00

15 390 599,00

8 150 000,00

15 673 266,84

8 548 970,00

8 150 000,00

6 150 000,00

8 150 000,00

8 050 000,00

25 567 355.00
2 306 000.00
5 795 000,00

8 740 599,00
6 650 000,00
5 336 000,00

8 150 000,00

8 548 970,00
5 400 000,00

8 150 000,00

5 400 000,00

15 673 266,84
5 400 000,00

5 400 000,00

8 150 000,00
5 400 000,00

8 150 000,00
5 400 000,00

8 050 000,00
5 500 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 500 000,00

11 015 000,00

9 800 000,00
9 800 000,0
6 336 000,0
-

-

•

-

-

•

•

•
•
•

|na pokrycie deficytu budżetu
4.2.1.
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
4.3.
na pokrycie deficytu budżetu
4.3.1.
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:
4.4.
na pokrycie deficytu budżetu
4.4.1.
nne przychody niezwią zane z zaciągnięciem długu, w tym:
4.5
I
na
pokrycie deficytu budżetu
4.5.1.
5. Rozchr>dy budżetu
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
5.1.
wartościowych, w tym:
łączna kwota przypadających na dany rok kwot
5.1.1
ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
5.1.1.1.
określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
5.1.1.2.
określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań,
5.1.1.3.
określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:
środkami nowego zobowiązania
51.1.31
wolnymi środkam^ o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uste
51.1.3.2.
innymi środkami
5.1.1.3.3.
5.2.
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
6. Kwota długu, w tym:
6.1
]kwota długu, którego planowana spłata dokona sio z wydatków

11 015 000.00
5 795 000,00
5 220 000,00

4 465 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 500 000,00

5 220 000,00

4 465 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

5 500 000,00

•
32 585 000,00
•

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
8 392 196,00
7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki
19 407 196,00
a wydatkami bieżącymi,
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa
8.1.
w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzon ago
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń przypadających na dany rok)
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa
8.2.
11,25
w art 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku
(wskaźnik jednoroczny)
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówność
8.3.
we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej
8.3.1
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 usta wy,
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu
o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną
z poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243
8.4
ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowycl
tak
wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
rok budżetowy
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań
8.4.1
określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu
tak
o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
9.1.
725 814,00
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu,
9.1.1.
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których
725 814,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

•
•

37 900 000,00

32 500 000,00

27 100 000,00

21 700 000,00

16 300 000,00

10 900 000,00

5 500 000,00

9 762 799,00

13 350 000,00

13 350 000,00

13 350 000,00

13 350 000,00

13 350 000,00

13 350 000,00

13 350 000,00

9 762 799,00

13 350 000,00

13 350 000,00

13 350 000,00

13 350 000.00

13 350 000,00

13 350 000,00

13 350 000,00

5,89

6,73

6,48

6,23

5,98

5,73

5,48

5,33

11,30

14,15

13,81

13,56

13,31

13,06

12,81

12,56

13,13

11,09

10,48

11,61

12,52

12,49

12,93

13,14

13,13

11,09

10,48

11,61

12,52

12,49

12,92

13,14

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

1 226 968,00

279 300,00

1 241 100,00

1 226 968,00

279 300,00

1 241 100,00

~ x~

9.1.1.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.1.1
9.3.
9.3.1
9.3.1.1.
9.4.
94.1
94.1.1

| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziate m
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziate m
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
-środkim określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
finansowane środkami określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałen 1
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałen l
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:
'- fin ansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy

643 413,00

824 064,00

178 000,00

587 543,00
587 543,00
587 543,00

-

-

789 712,00

398 970,00

7 523 266,84
4 787 055,69

398 970,00
253 865,00

845 877,00

1 734 313,00

379 300,00

1 241 100,00

845 877,00

1 734 313,00

379 300,00

1 241 100,00

263 000,00

66 921,00

1 155 791,73

101 488,00

67 487,00

101 488,00
52 687,00

67 487,00
57 363,00

-

_

7 523 266,84

-

_

-

-

-

-

-

789 712,00
7 523 266,84

398 970,00

7 523 266,84
4 787 055,69

398 970,00
253 865,00

14 764 366,84
1 241 100,00
13 523 266,84

398 970,00

-

-

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z teqq
6 470 043,00
8 639 912,00
1 083 307,00
1 734 313,00
bieżące
5 386 736,00
6 905 599,00
majątkowe
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w zwązku z likwidacją lub
10.3
przekształceniem smodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Kwota zobowiązań zwązku współtworzonego przez jednostką samorządu
10.4.
terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
podleąająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostką samorządu
10.5.
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samorządowych osobach prawnych
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań
10.6.
już zaciągniętych
10.7.
Wydatki zmniejszające dług, w tym:
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz.10.7.3.
10.7.1.
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużneąo - kredyt i pożyczka, w tym:
10.7.2.
10.7.2.1. zobowiązań zaciąqniątych po dniu 1 stycznia 2019 r, w tym:
10.7.2.1.1. dokonywana w formie wydatku bieżąceqo
wypłata z tytułu wymaqalnych poręczeń i qwarancji
10.7.3
Kwota wzrostu(+)/spadku(-j kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych
10.8.
(min. umorzenia, różnice kursowe)
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,
10.9
dokonywana w formie wydatków budżetowych
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych
11.
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:
11.1.
| środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
11.1.1.
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatanuszom,
11.2.
nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań
Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 w przypadku określanym w....** u stawy
12.
Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących,
12.1.
o której mowa w poz. 7.2
Stopień hiezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym
12.2.
mowa w poz.8.4.
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym
12.3.
mowa w poz. 8.4.1.
10.1
10.1.1.
10.1.2.
10.2.

6 724 745,00
379 300,00
6 345 445,00

398 970,00

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PRZEWO^NICZĄCY RADY

Robert Snoch

Załącznik Nr2do Uchwały NrXX/162/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 19 grudnia 2019 r..
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027
Lp.

1

Nazwa i cel

Jednostka
Okres realizacji
odpowiedzialna proqramu
lub
do
od
koordynująca
program
3
4
5

2
1
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)
z tego:
1a
wydatki bietace
1b
wydatki majątkowe
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz .U. Nr 157, poz 1240, z póżn. zm)
z tego:
1.1.1. _, - wydatki bieżące
1.1.1.1. Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha
cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury Starostwo Powiatowe
obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów
w Jasie
oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp
każdej działce do drogi publicznej
1.1.1.2. Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha
cekstwerzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury Starostwo Powiatowa
obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów
w JaSIa
oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp
każdej działce do drogi publicznej
1.1.1.3 Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha
cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury
obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów
w Jatla
oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp
każdej działce do drogi publicznei
1.1.1.4 Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół
Starostwo Powiatowa
Nr 3 i Zespołu Szkól Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku
WJaSIs
cel: podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej
do potrzeb transgranicznego rynku pracy
1.1.1.5. Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Suidnik
Starostwo Powiatowa
cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem
wJaSls
poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego
1.1.2. - wydatki majątkowe
1.1.2.1. Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tamowiec na obszarze 416,59ha
cekstwerzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury Starostwo Powiatowa
obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów
oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp
każdej działce do drogi publicznej
1.1.2.2. Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tamowiec na obszarze 311,77ha
cekstwerzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury
obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów
w Jasia
oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp
każdej działce do drogi publicznej
1.1.2.3 Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tamowiec na obszarze 192,37ha
cekstwerzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury Starostwo Powiatowa
obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów
w JaSla
oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp
każdej działce do drogi publicznej
1.1.2.4. Rozwój potencjału turystycznego powia tu jasielskiego i okresu Svidnik
Staroatwo Powiatowa

Łączne nakłady
finansowe

Limit
zobowiązań

Limity wydatków w poszczeaólnych latach

6
31 453 883,84

2020 rok
9
8 639 912,00

2021 rok
10
6 724 745,00

2022 rok
11
14 764 366,84

2023 rok
12
398 970,00

3 560 603,00
27 893 280,84

1734 313,00
6 905 599,00

379 300,00
6 345 445,00

1 241 100,00
13 523 266.84

.
398 970,00

11 550 326,84

1 801 800,00

379 300,00

8 764 366,84

398 970,00

3 560 603,00

1 734 313,00

379 300,00

1 241 100,00

_

2024 rok
13
•

2025 rok
14
-

2026 rok
15
•

2027 rok
16
-

17
21 888 081,84
1 620 400,00
20 267 681.84
9 542 636,84

-

-

1 620 400,00

2019

2023

1433 490,00

674 200,00

126 400,00

561 600,00

-

-

-

-

-

688 000,00

2019

2023

1 072 720,00

504 350,00

94 550,00

420 200,00

-

-

-

-

-

514 750,00

2019

2023

661 880,00

311 250,00

58 350,00

259 300,00

-

-

-

-

-

317 650,00

2019

2020

160 000,00

112 000,00

-

-

-

-

-

-

2020

2021

232 513,00

132 513,00

-

-

-

-

-

-

100 000,00

7 989 723,84

67 487,00

-

100 000,00

-

-

7 523 266,84

398 970,00

-

-

-

-

7 922 236,84

2019

2023

3 584 548,94

-

-

3 431 098,94

153 450,00

-

-

-

-

3 584 548,94

2019

2023

2 682 562,09

-

-

2 529112,09

153 450,00

-

-

-

-

2 682 562,09

2019

2023

1 655 125,81

-

-

1 563 055,81

92 070,00

-

-

-

-

1 655 125,81

cel: zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych projektem
poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.2.2.

1.3.2.3.

1.3.2.4

1.3.2.5.

wjaśta

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno - prywatnego,
z teqo:
- wydatki bieżące
- wydatki maiatkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),
z teqo:
- wydatki bieżące
- wydatki maiatkowe
Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych
Starostwo Powiatowe
Powiatu Jasielskiego
wJaśta
cel: Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych
Rozbudowa oiągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica-Święcany Starostwo Powiatowa
Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny
w Jałta
cel: Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia
mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa
Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Starostwo Powiatowa
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
w Jaśle
(dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)
cel: Podniesienie standardów wykonywania stacjonarnych świadczeń medycznych
oraz poprawa warunków lokalowych i sanitamo-epidemiologicznych w obrębie
oddziału wraz z modernizacją pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział
Starostwo Powiatowa
Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego
wJaśta
w Jaśle)
cel: Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii
i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury
dostosowanej do obowiązujących przepisów
Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim
Starostwo Powiatowe
cel: Prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, która prowadzą
wJaśta
działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa
(tzw. klasy mundurowe)

2020

2021

67 487,00

-

67 487,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 903 557,00

6 838112,00

6 345 445,00

6 000 000,00

-

19 903 557.00

6 838112,00

6 345 445,00

_
6 000 000,00

-

1 345 445,00

2019

2021

2 333 557,00

938112,00

2019

2020

1 200 000,00

1 100 000,00

2019

2020

3 000 000,00

2 500 000,00

2019

2022

13 030 000,00

2 000 000,00

2019

2020

340 000,00

300 000,00

-

-

-

12 345 445,00

-

-

-

12 345 445,00
1 345 445,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000 000,00

-

6 000 000.00

-

11 000 000,00

-

-

PRZEWOD^ICZĄCY RADY

Robert'Snoch

-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/162/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Objaśnienia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027
Przedłożona uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Jasielskiego na lata 2020 - 2027

zastępuje Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu

Jasielskiego na lata 2016 - 2027 uchwaloną Uchwałą Nr XXVIII/217/2016 Rady Powiatu
w Jaśle z dnia 14 września 2016 r. oraz zmienioną uchwałami Rady Powiatu.

Dochody
Wielkości oraz źródła dochodów na 2020 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej
Powiatu Jasielskiego na 2020 rok:
Dochody ogółem w kwocie 127.496.361,00 zł, w tym:
ajdochody bieżące w kwocie 127.203.561,00 zł, z tego:
-dochody własne 34.098.217,00 zł,
-subwencje 73.284.144,00 zł,
-dotacje 19.821.200,00 zł,
bjdochody majątkowe w kwocie 292.800,00 zł, w tym:
-ze sprzedaży mienia 202.800,00 zł.
Źródła prognozowania dochodów na lata 2021 — 2027

wynikają

zarówno z ustawy

o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dominującą pozycję w dochodach ogółem tak jak w 2020 roku stanowić będą subwencje oraz
dotacje na cele bieżące, a ich udział będzie wynosił odpowiednio:

(PLN)
Rok

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Dochody

w tym:

ogółem

Dochody
bieżące

%

z tego:
Subwencje

Dotacje
i środki na

Razem

dotacje i

w
dochodach
ogółem

cele bieżące

subwencje

128.129.300,00

127.929.300,00

74.000.000,00

19.479.300,00

93.479.300,00

136.614.366,84

128.891.100,00

74.000.000,00

20.441.100,00

94.441.100,00

128.248.970,00

127.650.000,00

74.000.000,00

19.200.000,00

93.200.000,00

127.850.000,00

127.650.000,00

74.000.000,00

19.200.000,00

93.200.000,00

127.850.000,00

127.650.000,00

74.000.000,00

19.200.000,00

93.200.000,00

127.850.000,00

127.650.000,00

74.000.000,00

19.200.000,00

93.200.000,00

127.850.000,00

127.650.000,00

74.000.000,00

19.200.000,00

93.200.000,00

72,95
69,12
72,67
72,89
72,89
72,89
72,89

Przy prognozowaniu kwot subwencji, szczególnie oświatowej wzięto pod uwagę:
liczbę uczniów, w tym niepełnosprawnych oraz nauczycieli.
Kwoty dotacji na zadania bieżące własne dotyczące szczególnie zadań z zakresu pomocy
społecznej będą ulegać zmianom z uwagi na zmniejszającą się liczbę pensjonariuszy Domu

Pomocy Społecznej w Foluszu przyjętych do tej placówki przed 2004 rokiem (dotacja
z budżetu Państwa) na rzecz osób, za które opłaty wnoszą gminy lub rodzina.
Zaplanowane w dochodach majątkowych w latach 2022-2023 dotacje dotyczą realizacji
projektów scaleniowych na terenie Gminy Tarnowiec przy udziale środków z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu planuje się uzyskać z niżej wymienionych
nieruchomości:

(PLN)
Planowane nieruchomości do sprzedaży

Rok

Planowana
kwota

2020

Działki budowlane w Nowym Żmigrodzie (podział działki ewid. nr 4/27
w Nowym Żmigrodzie)

200.000,00

2021

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka ewid.

200.000,00

nr 300/1 położona w miejscowości Wolica.

2022

Działki w miejscowości Przysieki (podział działki ewid.

200.000,00

nr 315/2 na działki budowlane).

2023

Działki w miejscowości Trzcinica (podział działki ewid.

200.000,00

nr 761/1 na działki budowlane).

2024

Zabudowane działki ewid. nr 525/10 i 525/11 położone

200.000,00

w Nowym Żmigrodzie.

2025
2026

Działka ewid. nr 204/5 położona w Jaśle, obręb nr 13 - Wądoły.

200.000,00

Zabudowana działka ewid. nr 520/2 położona w Jaśle, obręb nr 08 -

200.000,00

Centrum.

2027

Zabudowana działka ewid. nr 520/1 położona w Jaśle, obręb nr 08 -

200.000,00

Centrum.

Wydatki
Wydatki na 2020 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na
2020rok:
Wydatki ogółem w kwocie

132.831.361,00 zł, w tym:

a)wydatki bieżące w kwocie 117.440.762,00 zł, z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.447.176,00 zł,
-wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) - 1.860.000,00 zł,
b)wydatki majątkowe w kwocie 15.390.599,00 zł.
Wysokość wydatków w latach 2021-2027 uzależniona będzie od wielkości dochodów,
w tym dochodów własnych oraz uzyskanych subwencji, jak również dotacji na zdania własne
i zlecone.

Istotnym elementem prognozy w zakresie wydatków w latach 2021-2027 będzie konieczność
utrzymania wydatków bieżących (bez wydatków na przedsięwzięcia) na poziomie
nieprzekraczającym 114.300.000,00 zł gdyż jest to jeden z warunków zapewnienia obsługi

długu Powiatu i niewielkich wydatków majątkowych (bez wydatków na przedsięwzięcia) w
latach 2021-2027.
2021rok - wydatki ogółem 122.729.300,00 zł, w tym:
majątkowe 8.150.000,00 zł,

bieżące 114.579.300,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.895.000,00 zł,
2022rok - wydatki ogółem 131.214.366,84 zł, w tym:
majątkowe 15.673.266,84 zł,
bieżące 115.541.100,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.625.000,00 zł,
2023rok - wydatki ogółem 122.848.970,00 zł, w tym:
majątkowe 8.548.970,00 zł,
bieżące 114.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.355.000,00 zł,
2024rok - wydatki ogółem 122.450.000,00 zł, w tym:

majątkowe 8.150.000,00 zł,

bieżące 114.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.085.000,00 zł,
2025rok - wydatki ogółem 122.450.000,00 zł, w tym:
majątkowe 8.150.000,00 zł,

bieżące 114.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 815.000,00 zł,
2026rok - wydatki ogółem 122.450.000,00 zł, w tym:
majątkowe 8.150.000,00 zł,
bieżące 114.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 545.000,00 zł,
2027rok - wydatki ogółem 122.350.000,00 zł, w tym:
majątkowe 8.050.000,00 zł,
bieżące 114.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 275.000,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia
Projekty:
l)"Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha",
2)"Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 31 l,77ha",
3)"Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha",
realizowane w latach 2019-2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 przy udziale dotacji z budżetu państwa. Realizacja tych projektów zostanie
sfinansowana w 63,63% środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego oraz w 36,37% dotacją
z budżetu państwa.

Wydatki na projekty wynoszą:
1)"Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha" łączne nakłady
5.018.038,94 zł, w tym:
2019rok - 71.290,00 zł, w tym: wydatki bieżące 71.290,00 zł,
2020rok - 674.200,00 zł, w tym: wydatki bieżące 674.200,00 zł,
2021rok - 126.400,00 zł, w tym: wydatki bieżące 126.400,00 zł,
2022rok - 3.992.698,94 zł, w tym: wydatki bieżące 561.600,00 zł, wydatki majątkowe
3.431.098,94 zł,
2023rok - 153.450,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 153.450,00 zł.
2)"Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha" łączne nakłady
3.755.282,09 zł, w tym:
2019rok - 53.620,00 zł, w tym: wydatki bieżące 53.620,00 zł,
2020rok - 504.350,00 zł, w tym: wydatki bieżące 504.350,00 zł,
2021rok - 94.550,00 zł, w tym: wydatki bieżące 94.550,00 zł,
2022rok - 2.949.312,09 zł, w tym: wydatki bieżące 420.200,00 zł, wydatki majątkowe
2.529.112,09 zł,
2023rok- 153.450,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 153.450,00 zł.
3)"Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha" łączne nakłady
2.317.005,81 zł, w tym:
2019rok - 32.980,00 zł, w tym: wydatki bieżące 32.980,00 zł,
2020rok - 311.250,00 zł, w tym: wydatki bieżące 311.250,00 zł,
2021rok - 58.350,00 zł, w tym: wydatki bieżące 58.350,00 zł,

2022rok - 1.822.355,81 zł, w tym: wydatki bieżące 259.300,00 zł, wydatki majątkowe
1.563.055,81 zł,
2023rok - 92.070,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 92.070,00 zł.
Celem tych projektów jest stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez
poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów

oraz urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce
do drogi publicznej.

Zakres tych przedsięwzięć obejmuje :
ajprace scaleniowe,
bjzagospodarowanie poscaleniowe w ramach, którego planuje się:
-budowę i przebudowę dróg dojazdowych,
-korektę przebiegu i poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych,
-wykonanie zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

4) Projekt „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej

i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3

i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku", jest realizowny w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 w latach
2019 - 2020, na łączną kwotę 160.000,00 zł, z tego :
2019rok-48.000,00 zł
2020rok-112.000,00 zł.
Zakres projektu przewiduje doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowej uczniów

Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojeny Skoly w Svidniku,
poprzez objęcie ich szkoleniami zawodowymi, wizytami studyjnymi oraz warsztatami.
Celem tego projektu jest podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej
i zawodowej w szkołach objętych projektem dla potrzeb transgranicznego rynku pracy.
Dofinansowanie projektu w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie
wypłacane w systemie refundacyjnym po jego realizacji.
5)Projekt „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik" będzie
realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREGVA Polska
-Słowacja 2014-2020 w latach 2020-2021 na łączną kwotę 300.000,00 zł z tego:
2020rok -200.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 67.487,00 zł,
2021rok-100.000,00 zł.

Celem tego projektu jest zwiększenie konkurencyjności turystycznej terenów objętych
projektem poprzez zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego.
Zakres projektu obejmuje :
-utworzenie nowego turystycznego szlaku pieszego i modernizacja istniejącego,
-budowa infrastruktury turystycznej po obu stronach granicy,
-uzyskanie przez młodzież kwalifikacji w dziedzinie fotografii i filmu.
6)Zadanie „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego",
na łączną kwotę 2.333.557,00 zł, z tego:
-w 2019 roku

50.000,00 zł,

-w 2020 roku

938.112,00 zł,

- w 2021 roku 1.345.445,00 zł.
Zakres zadania obejmuje poprawę przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na
potrzeby realizacji

zajęć wychowania fizycznego, służącej

jednocześnie lokalnym

społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie obejmuje przebudowę boisk
sportowych w szkołach:
I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle,
Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle,
Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle,

Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle,
Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek
oświatowych. Powiat Jasielski zamierza aplikować o dofinansowanie w 50 % tego zadania
z programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej"
ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

7)Zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów
i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. -Szerzyny", realizowany w latach 2019-2020 na łączną
kwotę 1.200.000,00 zł, z tego:
w 2019 roku

100.000,00 zł,

w 2020 roku 1.100.000,00 zł.
Celem zadania jest wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia
mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.
Zakres tego zadania obejmuje rozbudowę ciągu dróg: Nr 1828R Siepietnica - Święcany Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. -Szerzyny, polegającą na dostosowaniu ich do
parametrów technicznych przewidzianych dla dróg powiatowych wraz z budową chodnika.
Powiat Jasielski zamierza aplikować o dofinansowanie w 60% tego zadania ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych.

8)Zadanie " Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)", realizowany
w latach 2019-2020 na łączną kwotę 3.000.000,00 zł, z tego:
-2019 rok-500.000,00 zł
-2020 rok-2.500.000,00 zł
Celem tego zadania jest podniesienie standardów wykonywania stacjonarnych świadczeń
medycznych oraz poprawa warunków lokalowych i sanitarno - epidemiologicznych w obrębie
oddziału wraz z modernizacją pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakres prac na tym zadaniu obejmuje:
l)Przebudowę pomieszczeń budynku B na III piętrze
sanitarnych, gospodarczych/

/sal chorych, pomieszczeń

2)Adaptację istniejącej wentylatorawni w budynku B na potrzeby Oddziału Chirurgii
3)Przebudowa wszystkich instalacji wewnętrznych tj.:
Instalacji elektrycznej
Instalacji teletechnicznej
Instalacji co., c.w.

Wentylacji grawitacyjnej
Wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

Wody zimnej, ciepłej
Instalacji hydrantowej
Instalacji gazów medycznych
W ramach realizowanego zadania zaplanowano pokoje 1,2,3,4-łóżkowe z pełnym węzłem
sanitarnym, instalacją gazów medycznych, instalacją przyzywową, instalację wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji. Ponadto w oddziale również będzie znajdować się izolatka,
pokój diagnostyczno zabiegowy, pokój przygotowawczy pielęgniarski wraz z punktem
pielęgniarskim, łazienką ogólnodostępną (dla osób niepełnosprawnych) brudownikiem oraz
WC personelu.
9)Zadania „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I-Oddział Psychiatryczny
z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)", realizowane w latach
2019-2022 na łączną kwotę 13.030.000,00 zł, z tego:
-2019 rok-30.000,00 zł
-2020 rok-2.000.000,00 zł
-2021 rok-5.000.000,00 zł
-2022 rok-6.000.000,00 zł
Celem tego zadania jest podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu
psychiatrii i zwiększenia do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury
dostosowanej do obowiązujących przepisów.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
-wykonanie koncepcji, projektu architektoniczno-budowlanego z kosztorysem,
-budowę podpiwniczenia budynku,
-budowę parteru,
-budowę I piętra,
-budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym a nowoprojektowanym,
-budowę dróg wewnętrznych pełniących również funkcję dróg pożarowych,
-budowę ciągów pieszych,
-budowę parkingów dla samochodów osobowych,
-aranżację zieleni,
-rozbudowę , przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.
W części podpiwniczenia planowane jest zaplecze techniczne, na parterze znajdować się
będzie Izba Przyjęć, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień oraz
dzienny Oddział Psychiatryczny. Natomiast I piętro budynku będzie przeznaczone na Oddział

Psychiatryczny z pododdziałem na odcinek obserwacyjny (14 łóżek) oraz odcinek
diagnostyczno-zabiegowy (27 łóżek).
10)Zadanie „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim" realizowane w latach 2019-2020 na
łączną kwotę 340.000,00 zł, z tego;
-w2019roku- 40.000,00zł,
-w 2020 roku - 300.000,00 zł.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest

umożliwienie

prowadzenia szkolenia

strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno - wychowawczą
w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy wojskowe).
Ponadto strzelnica pozwoli na:
-aktywizację organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem,

-umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzy SZRP (Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej) z wykorzystaniem infrastruktury strzelnic będących poza zasobami SZRP,
-szkolenie strzeleckie wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji pozarządowych
prowadzących działalność na rzecz obronności państwa i żołnierzy oraz funkcjonariuszy
formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP.
Zakres prac na tym zadaniu obejmuje:

-budowę 6 szt. torów strzeleckich (o szer. 3,0 m każdy tor) w kierunku głównej osi
strzeleckiej wschód-zachód, o długości strzelania L=100 m,
-wykonanie głównego wału ziemnego kulochwytu o wysokości H=7 m,
-wykonanie obwałowań ziemnych bocznych o wysokościach 4 m - od strony północnej
i południowej,
-usytuowanie parkingu dla pojazdów (min. 10 pojazdów w tym dwa ciężarowe/autobusy),
-budowę stanowisk strzeleckich na zabudowanej części cieku wodnego (kolektorem),
-budowę odcinka drogi wewnętrznej (dojazdu od drogi gminnej do planowanej strzelnicy

i parkingu),
-usytuowanie 1 szt. kontenera magazynowego dla potrzeb przechowania niezbędnego dla
obiektu podręcznego sprzętu i urządzeń,
-budowę ogrodzenia o wys. min. 1,5 m z siatki lub panelowe wraz z tablicami
informacyjnymi,
-budowę wiaty do realizacji szkoleń - min. wymiary 9x4 m.
Do obiektu zostanie doprowadzona energia elektryczna w celu budowy oświetlenia oraz
zasilania planowanych budynków. Dodatkowo obiekt wyposażony będzie w tymczasowy
sanitariat, pojemniki na odpady i inne elementy wyposażenia strzeleckiego.
Powyższa kwota 340.000,00 zł stanowi wymagany w wysokości min. 20% wkład własny
jednostki.

Przychody
Prognozuje się, że w 2020 konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej
kwocie 9.800.000,00 zł, w celu pokrycia deficytu 2020 roku oraz spłaty zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2010 - 2011 oraz w latach 2017 - 2018.

Wynik budżetu
W 2020 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie
5.335.000,00 zł.
W latach 2021 - 2027 prognozuje się, że wynik budżetu zaniknie się nadwyżką, która
w poszczególnych latach wyniesie:
2021rok - 5.400.000,00 zł
2022rok - 5.400.000,00 zł
2023rok - 5.400.000,00 zł
2024rok - 5.400.000,00 zł
2025rok - 5.400.000,00 zł
2026rok - 5.400.000,00 zł
2027rok - 5.500.000,00 zł
Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat

kredytów zaciągniętych w latach 2010 - 2011 oraz w latach 2017 - 2018 i kredytu
planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku.
Rozchody

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2020-2027 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach
2010 - 2011 oraz w latach 2017-2018, a to:
a)w 2010 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne
w Rzeszowie,

b)w 2011 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne
w Rzeszowie

c)w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle,
d)w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim,
a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku w kwocie 9.800.000,00 zł.

W latach 2021 - 2027 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.
Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2010 - 2011 oraz w latach 2017-2018,
a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku, przedstawiają się następująco:

(PLN)
Tytuły

Planowane

spłaty w

PKO B P S.A.
Oddział
Korporacyjny
w Lublinie
Centrum
Korporacyjne
w Rzeszowie
(kredyt zaciągnięty
w 2010 roku)

latach

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Razem lata
2020 - 2027

1.940.000,00

PKO B P S.A.
Oddział
Korporacyjny
w Lublinie
Centrum
Korporacyjne
w Rzeszowie
(kredyt
zaciągnięty
w 2011 roku)
1.925.000,00

-

Bank
Spółdzielczy w
Bieczu Oddział
w Jaśle
(kredyt
zaciągnięty w
2017 roku)

zadłużenia
Bank Spółdzielczy
Rzemiosła w
Krakowie Oddział
w Rzepienniku
Strzyżewskim
(kredyt zaciągnięty
w 2018 roku)

Kredyt
planowany do
zaciągnięcia w
2020 roku

Ogółem

4.465.000,00

300.000,00

300.000,00

-

900.000,00

3.100.000,00

1.400.000,00

-

-

900.000,00

3.100.000,00

1.400.000,00

5.400.000,00

-

-

900.000,00

3.100.000,00

1.400.000,00

5.400.000,00

900.000,00

3.100.000,00

1.400.000,00

5.400.000,00

900.000,00

3.100.000,00

1.400.000,00

5.400.000,00

3.100.000,00

1.400.000,00

5.400.000,00

-

-

-

-

5.400.000,00

-

-

900.000,00

1.940.000,00

1.925.000,00

1.200.000,00

2.900.000,00

1.400.000,00

5.500.000,00

6.900.000,00

21.800.000,00

9.800.000,00

42.365.000,00

Dług Powiatu Jasielskiego
Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010 — 2011,
w latach 2017-2018 oraz z planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku, wynosić będzie na
koniec poszczególnych lat budżetowych:
Rok

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Kwota długu
na 31 grudnia
37.900.000,00
32.500.000,00
27.100.000,00
21.700.000,00
16.300.000,00
10.900.000,00
5.500.000,00
-

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2020 roku jak i w latach następnych mieszczą się
w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych.
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